
Næsten alle voksne har oplevet at have hovedpine, 
og for langt de fleste mennesker er der tale om enkelte, 
forbigående episoder af hovedpine. 78% af befolk-
ningen har oplevet spændingshovedpine, heraf har 
10% hovedpine mindst én gang ugentligt. Hoved-
pine kan være en sygdom i sig selv, kaldet en primær 
hovedpine som migræne eller spændingshovedpine 
eller den kan være et symptom på anden sygdom 
eller tilstand, kaldet en sekundær hovedpine. 

Langt de fleste tilfælde af hovedpine skyldes de så-
kaldte primære hovedpineformer som migræne og 
spændingshovedpine og mod den almindelige ho-
vedpine findes der faktisk naturlige løsninger, som 
vi her ser nærmere på:

Lavendelolie
Ikke alene dufter lavendel fantastisk, den kan også 
være et nyttigt middel mod hovedpine og migræne 

smerter. Lavendelolie kan enten inhaleres eller an-
vendes udvortes. To til fire dråber for hver to til tre 
kopper kogende vand anbefales ved inhalering af 
lavendelolie dampe ved behandling mod hovedpine. 
I modsætning til mange medicinske olier, kan laven-
delolie også anvendes sikkert eksternt, uden at det 
er nødvendigt at fortynde den. Lavendelolie bør ikke 
tages oralt. 

Pebermynteolie 
Pebermynteolie virker beroligende og har vist sig 
gavnlig ved spændingshovedpine. Dryp eller massér 
let 2-3 dråber æterisk pebermynteolie ind i panden 
og tindingerne. Kliniske forsøg viser, at det hjælper 
lige så godt som tabletter med paracetamol eller 
acetylsalicylsyre. Stammer smerterne fra en spændt 
nakke, kan du dryppe lidt æterisk olie på hånden, 
tilsætte nogle dråber jojoba-olie, gnide hænderne i 
blandingen og massere nakken.

Hovedpine er en folkelidelse og langt de fleste af os lider af det en gang 
imellem. Almindelig hovedpine kræver ikke lægebehandling, men enkelte 
mennesker kan være så plagede af hovedpine, at det er relevant at gå til 
lægen og blive undersøgt. Men mod den almindelige hovedpine findes 
der  faktisk naturlige løsninger, der kan hjæpe dig. 
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Basilikumolie
Den stærkt duftende urt bruges som topping på pizzaer og pastaretter 
og smager og dufter godt. Og for personer med behov for et naturligt 
middel mod hovedpine, kan olien, der stammer fra basilikum planten, 
også være nyttig. Basilikumolie virker muskelafslappende, så den er især 
nyttig til hovedpine forårsaget af spændinger og anspændte muskler. 

Kostændringer
En af de mest nyttige, naturlige virkemidler mod hovedpine og migræne 
er kostændringer. Visse fødevarer har vist sig at påvirke hyppigheden 
og sværhedsgraden af hovedpine og migræne, herunder mejeriproduk-
ter, chokolade, visse frugter, såsom avocado, banan og citrus, løg, kød 
med nitrater, som f.eks. bacon og pølser, fødevarer, der indeholder 
mononatriumglutamat (MSG), fødevarer, der indeholder tyramin, en 
aminosyre, der findes i rødvin, og fødevarer, der er gæret eller syltet. 
Hold styr på disse fødevarer og noter din reaktion på dem i en mad-
dagbog. 

Hovedbundsmassage
Gør-det-selv hovedbundsmassage kan være en effektiv måde at lindre 
hovedpine på, og det føles desuden rart. Forskere i Brasilien har fundet 
ud af, at man ved at massere området i baghoved, ved kraniets bund 
kan reducere hovedpine og migræne smerter. Massage i almindelighed 
er også et godt middel mod hovedpine, især zoneterapi, hvor man 
masserer reflekspunkter på hænder og fødder. 

Hørfrø
Nogle former for hovedpine kan være forårsaget af betændelse, og her 
kan indtagelse af omega-3 fedtsyrer hjælpe. På grund af sit rige indhold 
af omega-3, kan hørfrø hjælpe mod hovedpine. Hørfrø kan anvendes 
som olie eller hele frø. 

Ingefær
Forskningen har dokumenteret, at ingefær hjæper på smerter på grund 
af den antiinflamatoriske effekt. Ingefær er effektiv mod hovedpine, og 
det siges, at ingefær for nolge mennesker hjælper lige så godt på smer-
terne som almindelige hovedpinetabletter, der kan købes i håndkøb. 
Fordelen ved at indtage ingefær er dens milde effekt på maveslimhinden. 

Slip af med hovedpinen

Andre naturlige løsninger 

YOGA
Selv om yoga ikke i sig selv er nogen kur 
mod hovedpine og migræne, anbefales det 
som en del af et behandlingsprogram, som 
et af mange effektive, naturlige behandlinger 
mod hovedpine. Husk på, at gavnlige yoga-
stillinger kan være forskellige fra person til 
person, så hvis du lider af hovedpine eller 
migræne, er det bedst at få personlig råd-
givning fra en professionel yogalærer eller 
læge, i stedet for at deltage i en yoga klasse, 
hvilket kan forværre tilstanden. 

MEDITATION
Meditation har vist sig hjælpe på symptomer 
på kroniske smerter, herunder hovedpine. 
En undersøgelse viste, at 72 procent af 
patienter med kroniske smerter, som gen-
nemgik meditations træning, kunne melde 
om betydelig reduktion i deres niveau af 
smerte. I en anden undersøgelse, oplevede 
patienter, der praktiserede meditation, færre 
migræne anfald, de øgede deres smerte 
tolerance og rapporterede om en større 
følelse af velvære. 

Forskere forsøger at lære mere om, hvad 
der præcist sker i kroppen under meditation. 
Men meditation kan øge aktiviteten i den 
del af nervesystemet, der er ansvarlig for 
at hjertefrekvensens bliver langsommere 
og blodkar afslappes, samt hæmme den del 
af nervesystemet, som er ansvarlig for 
stress.  

Da mange hovedpiner skyldes eller forvær-
ret af stress, spændinger og angst, kan 
teknikker som meditation lindre hovedpine 
bare ved at afhjælpe den underliggende 
stress. 

Uanset hvilken form for meditation du 
vælger, skal du huske, at de fleste medita-
tionsteknikker ligner hinanden en del og kan 
tilpasses dine egne behov og præferencer. 
Alt hvad du behøver, er et åbent sind og et 
roligt rum. Meditation kan udføres i den 
klassiske siddende stilling, med benene 
krydsede på gulvet, eller mens du sidder i 
en stol, eller endda mens du går. 

Hvad kan udløse hovedpine?    

SPISEVANER. Dårlige kostvaner og uregelmæssige 
spisevaner. Indtagelse af mad med få næringsstoffer 
og uregelmæssige spisetider kan risikere at udløse 
hovedpine. 

FØDEVARER. Fødevarer, der er kendt for at udløse 
hovedpine, omfatter alkohol, chokolade, citrusfrugter 
og mælkeprodukter, især ost. 

NERVØSITET. Støjende, forurenede miljøer, en hektisk 
livsstil, over-aktivitet, akkumuleret træthed og overdre-
ven bekymring kan forårsage nervøs hovedpine. 

FORSTOPPELSE. Mild forstoppelse giver ofte anledning 
til sløvhed, eller at man bliver tung i hovedet. Men når 
forstoppelsen bliver mere kronisk, kan det medføre en 
mere vedvarende hovedpine. 

STRESS. Stress er forbundet med en række forskellige 
typer hovedpine og er ofte en skærpende faktor for 
hovedpine anfald. 

BLOKEREDE NÆSEBOR. Ifølge Ayurveda, kan det, hvis 
du ignorerer problemet med en tilstoppet næse, føre 
til mere alvorlige helbredsmæssige problemer såsom 
hovedpine, migræne eller smerter i kæben, øret eller 
skuldre. 

MENSTRUATION. Kvinder har tendens til at lide mere 
af hovedpine og migræne end mænd gør, hvilket ofte 
har været forbundet med menstruation. 

DÅRLIG KROPSHOLDNING ELLER SOVEVANER. 
Hovedpine kan opstå som følge af dårlig holdning eller 
sovevaner. F.eks. hvis man ikke står i en neutral ligevægt, 
når man står eller sidder i længere perioder, eller hvis 
man sover liggende på maven. 

ØVRIGE ÅRSAGER. Andre årsager til hovedpine kan 
være ekstrem varme eller kulde, nakkestivhed, mang-
lende motion, muskelspændinger, problemer med bi-
hulerne, problemer med kæben og anstrengte øjne. 

Mange lever med migræne i årevis uden at finde lindring. 
Selv om det er muligt at helbrede migræne med natur-
lige behandlinger, er det naturligvis bedre helt at undgå 
den i første omgang. Hvis du kan lære at genkende 
symptomerne før dit migræne anfald rammer, er det 
lettere at forhindre migrænen i at udvikle sig med na-
turlige midler. 
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